IGREJA CRISTÃ MARANATA

Vila Velha/ES, 31 de maio de 2019

CIRCULAR

N.º 049/19
ORIENTAÇÃO DO MÊS - FAMILIARES

Comunicamos aos pastores e igrejas as atividades do mês de junho/2019, que terão como motivo
os Familiares, tendo como tema:
“E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa.” At 16:31
1. Orientações Gerais:
1ª Semana

03/06 a 08/06/2019

Madrugadas

2ª Semana

10/06 a 15/06/2019

Jejuns

3ª Semana

17/06 a 22/06/2019

Cultos ao meio-dia

4ª Semana

24/06 a 30/06/2019

Evangelização – Convites

2. Motivos de Intercessão para o período acima:
-

Testemunho dentro dos lares e temor ao Senhor de todos os integrantes do lar;

-

Conversão dos familiares;

-

Livramento dos lares (violência, enfermidades, desemprego);

-

Preservação das famílias;

-

Soluções dos problemas econômicos e financeiros;

-

Sabedoria aos pais para educarem seus filhos no caminho do Senhor;

-

Honra dos filhos ao pai e à mãe;

-

Pela participação dos filhos e pais na Escola Bíblica Dominical.

3. Orientações específicas para o mês:
-

Durante todo o mês deverá ter nas madrugadas um momento de oração silenciosa em favor
das famílias;

-

Nas madrugadas de todos os sábados deverá ser feita, no final da reunião, uma imposição de
mãos sobre as famílias da igreja (sempre que possível);

-

Os Grupos de Assistência deverão priorizar durante este mês as visitas às famílias dos grupos;

-

Nas reuniões dos Grupos de Intercessão, neste mês, as famílias que estão passando por
necessidades especiais de oração, deverão receber oração. Cada responsável de Grupo de
Assistência deverá indicar ao ministério as famílias do seu grupo que necessitam desta
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assistência;
-

Os grupos de visitas dos jovens, com os professores, deverão visitar os lares dos novos
convertidos;

-

O Grupo de Senhoras deverá visitar os lares dos enfermos;

-

Os Diáconos e suas respectivas esposas visitarão os idosos e as viúvas;

-

Durante o mês haverá uma reunião do Pastor com os pais, entregando-lhes uma palavra sobre
a necessidade de criar os filhos no temor do Senhor.

4. Orientações Gerais:
Relembramos as revelações dadas anteriormente ao Presbitério sobre a atenção dos irmãos
com suas próprias famílias:
1. Observar o culto no lar às sextas-feiras, evitando compromissos que prejudiquem essa
reunião;
2. As crianças e adolescentes até 13 anos são dispensados dos jejuns orientados pelo
Presbitério;
3. As crianças e adolescentes devem ser ensinados sobre a atenção e respeito aos idosos;
4. Os pais devem preparar os filhos para o batismo nas águas após os 15 anos completos,
orientando-os a buscar uma experiência individual.
A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata

